Helnæs, d. 7. juli2019

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Tango Sensation åbnede sæsonen 29. juni
Det blev er virkelig god begyndelse i præstegårdens galleri.
Tango Sensation trak tæt på 50 gæster til en anderledes og
spændende koncert. De tre musikere var meget dygtige og
dedikerede, spillede kraftfuldt med temperament og blidt
drømmende. Akkordeonisten Julija Skipore spillede mest
under hele koncerten, når hun fik tonerne fra violin og saxofon
til at hænge flot sammen, både når de på skift gav numre som duo
eller spillede sammen som trio.
Tangoen blev fortolket temperamentsfuldt og med flot overskud fra de tre professionelle musikere.
Musikken var komponeret af blandt andre Astor Piazzolla, som også havde tiltrukket gæster til koncerten og selv om vi savnede Jacob Gades ”Tango Jalousie”, fik vi meget forskellig og ofte heftig musik
at høre. Stor tak til saxofonisten Bartlomiej Piotr Wawryniuk, akkordeonisten Julija Skipore og violinisten Ivaylo Dechkoff for en spændende aften. Klapsalverne var kraftige og lange - og resulterede i et
ekstra stykke musik fra trioen. BRAVO!

The Quiggs kommer igen og giver koncert på Helnæs
Lørdag den 13. juli kl. 20
Der var ikke mange ledige pladser i galleriet i Helnæs Gl. Præstegård, da The Quiggs sidst gav koncert
i 2016 og vi der dengang hørte ægteparret Quiggs, vil være der igen. Skotsk folkemusik er svært at
sidde stille til, giver humør i hele kroppen og smil på læben. Pernille har en dejlig stemme og synger
både traditionelle sange og sine egne kompositioner og hendes sange fortæller altid en historie.
Stephen synger og spiller både blive ballader og kampsange og krydrer omtalen af sangene med anekdoter.
Kom til sommerkoncert på Helnæs - reservér plads på www.helnæskultur.dk eller 6173 4540
Marianne Therp

Bustur til århundredets Operettekoncert
Lørdag den 26. oktober - bustur fra Assens til Hofteatret
Ved koncerten kom de sidste tilmeldinger i hus, så bussen kan bestilles. Vi har
oprettet en venteliste, som du stadig kan blive noteret på, og måske være heldig,
hvis der skulle blive plads.
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